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INLEDNING
I rapporten redovisas resultatet av den trafikmätning som genomfördes på skutviken under
våren 2014. En tidigare trafikmätning gjordes någon gång på 80-talet men den har inte
varit tillgänglig att jämföra denna mätning med.

SYFTE
Att göra en mätning av genomfartstrafiken genom Skutviken. I samband med de
förändringar som kommer att ske i området utreds trafiken för att ge underlag till fortsatt
planering.

BEGREPP
Med genomfartstrafik menas i denna utredning de fordon som inom 6 minuter från att de
kört in till Skutviken kör ut via en av utfarterna
Till tung trafik räknas lastbilar och bussar.
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METOD
HUR RÄKNAR MAN GENOMFARTSTRAFIK?
Skutviken har fyra anslutningar till det övriga vägnätet och det är där mätningarna har
utförts. I varje mätpunkt har trafik räknats både in och ut ur området och för varje bil
noterades tre bokstäver på registreringsskylten. Vid varje mätning fördes mätdatat in
minutvis för att kunna beräkna hur länge varje bil stannade inne på bilarna. Fordon som
klassas som buss eller lastbil har noterats i mätningarna för att kunna urskilja hur den tunga
trafiken rör sig i området.
Trafikmätningen pågick under en onsdag (12/3 2014) med tre olika mättillfällen som
varade under en timme vardera. Tiderna för mättillfällena var mellan kl. 07:30-08:30,
12:00-13:00 samt 16:00-17:00.
Dag och tider har valts ut med hjälp av den trafikmätning med slang som utfördes under en
hel vecka hösten 2013. Enligt denna var onsdagen representativ för en genomsnittsvardag.
Klockslagen representerar biltrafikens maxtimme morgon, lunchtid och eftermiddag.

Området Skutviken med dess infarter från trafikmätningen

Totalt var det 21 personer som räknade och varje pass varade i 60 minuter. Två personer
räknade per färdriktning, den ena kontrollerade tiden och meddelade bokstäverna på
registreringsskyltarna och den andra antecknade. Vid Klintvägen/Hummergatan och
infart/utfart till Ica Kvantum kunde trafikräkningen utföras av en person åt var sitt håll.
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SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS
De registrerade mätdatat, i form av bokstäver från bilarnas registreringsnummer,
analyserades i en databas. De bilar som inom 6 min registrerats både in och ut ur området,
räknades till genomfartstrafik. Dock räknades inte en bil som körde in och ut ur samma
infart inom 6 min som genomfartstrafik, eftersom att den då haft ett ärende. Övriga bilar
som tagit mer än 6 min på sig från att ha kommit in i området till dess att det kommer ut
räknades till de som haft ett ärende. Databasen finns sparad på V:\TF\Avd Gata &
Trafik\Databaser\Genomfartstrafik.
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RESULTAT
ANTAL STUDERADE FORDON
Under de tre mättillfällena var det totalt 4108 bilar som passerade infarterna till Skutviken.
Av dessa var 96,6 % personbilar och 4 % tung trafik i form av buss eller lastbil.
Flest fordon noterades på Midgårdsvägen vid infart från Haparandavägen, därefter
Gammelstadsvägen vid infart från Svartövägen, Midgårdsvägen med infart från
Svartövägen och sist mätplatsen vid Hummergatan/Klintvägen.
Infart

Andel fordon

Midgårdsvägen/Haparandavägen

38,6 %

Gammelstadsvägen/Svartövägen

24,9 %

Midgårdsvägen/Svartövägen

19,6 %

Hummergatan/Klintvägen

16,9 %

GENOMFARTSTRAFIK
44,2 % av den totala trafiken under hela dagen var genomfartstrafik.
Tidpunkt

Genomfartstrafik

Trafik med ärende

Morgon 07:30 – 08:30

45,4 %

54,6 %

Lunch 12:00 – 13:00

39,8 %

60,2 %

Eftermiddag 16:00 – 17:00

47 %

53 %

Totalt

44,2 %

55,8 %

Den totala genomfartstrafiken fördelad över de olika mättiderna:
Tidpunkt

Andel genomfartstrafik fördelad över dagen

Morgon 07:30 – 08:30

32,4 %

Lunch 12:00 – 13:00

28,7 %

Eftermiddag 16:00 – 17:00

38,9 %
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FRÅN VILKEN INFART KOMMER MEST GENOMFARTSTRAFIK?
Tabellen nedan visar hur stor del av den totala genomfartstrafiken som kommer från
respektive infart. Störst andel genomfartstrafik kommer in från korsningen
Haparandavägen/Midgårdsvägen.
Infart

Andel genomfartstrafik

Midgårdsvägen/Haparandavägen

38 %

Hummergatan/Klintvägen

30 %

Gammelstadsvägen/Svartövägen

19 %

Midgårdsvägen/Svartövägen

13 %

HUR STOR ANDEL AV TRAFIKEN FRÅN VARJE GATA ÄR GENOMFARTSTRAFIK?
Tabellen nedan visar hur den totala genomfartstrafiken fördelar sig på de olika infarterna
till Skutviken. Av de fordon som kommer in från Klintvägen till Skutviken kör nästan 80
% genom området. Vid övriga infarter står genomfartstrafiken för mellan ungefär 30-45 %
av den totala trafiken.

Gammelstadsvägen/Svartövägen

Andel genomfartstrafik från
respektive infart
33,9 %

Hummergatan/Klintvägen

78,6 %

Midgårdsvägen/Haparandavägen

43,2 %

Midgårdsvägen/Svartövägen

29,7 %

Infart

FÖRDELNINGEN AV GENOMFARTSTRAFIK BEROENDE AV FORDONSKLASS
Hur stor andel av det totala antalet fordon för varje klass räknas till genomfartstrafik.
Fordonstyp

Andel genomfartstrafik

Totalt antal fordon

Personbilar

44,1 %

3969

Tunga fordon

46,8 %

139
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HUR FÖRDELAR SIG GENOMFARTSTRAFIKEN?
Genomfartstrafiken vid Skutviken sträcker sig i huvudsak mellan korsningen
Midgårdsvägen/Haparandavägen och de övriga infarterna. Högst andel genomfart sker
mellan Klintvägen/Hummergatan och Midgårdvägen/Haparandavägen, därefter mellan
Haparandavägen och Svartövägen längs Midgårdsvägen.

37%

24%

5%

12%

19%
3%

Kartan visar hur stor del av genomfartstrafiken som väljer respektive väg genom Skutviken.
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MIDGÅRDSVÄGEN/HAPARANDAVÄGEN
Av trafiken som kör in till Skutviken från Haparandavägen via Midgårdsvägen är 43,2%
genomfartstrafik. Den största delen av genomfartstrafiken kör ut via Klintvägen och nästan
lika stor del kör ut via Midgårdsvägen/Svartöleden. En mindre andel kör ut via
Gammelstadsvägen.
Utfart

Andel av genomfartstrafiken

Gammelstadsvägen/Svartövägen

17,3 %

Hummergatan/Klintvägen

42,7 %

Midgårdsvägen/Svartövägen

40 %

HUMMERGATAN/KLINTVÄGEN
Av de fordon som kör in till Skutviken via Klintvägen är 78,6 % genomfartstrafik. Ungefär
två tredjedelar av genomfartstrafiken kör ut via Midgårdsvägen och ut på Haparandavägen.
Resterande del av genomfartstrafiken kör främst ut via Gammelstadsvägen men även en
liten del som kör ut via Midgårdsvägen ut på Svatrövägen
Utfart

Andel av genomfartstrafiken

Gammelstadsvägen/Svartövägen

22,8 %

Midgårdsvägen/Haparandavägen

68,8 %

Midgårdsvägen/Svartövägen

8,4 %

MIDGÅRDSVÄGEN/SVARTÖVÄGEN
29,7 % av trafiken som kommer in från Svartövägen via Midgårdsvägen är
genomfartstrafik. Störst andel kör via Midgårdsvägen och ut på Haparandavägen.
Utfart

Andel av genomfartstrafiken

Gammelstadsvägen/Svartövägen

14,2 %

Hummergatan/Klintvägen

20,1 %

Midgårdsvägen/Haparandavägen

65,7 %

GAMMELSTADSVÄGEN/SVARTÖVÄGEN
Av trafiken som kör in till Skutviken via korsningen Gammelstadsvägen/Svartövägen är
33,9 % genomfartstrafik. Utfart via Midgårdsvägen på Haparandavägen är vanligast,
därefter via Klintvägen. Väldigt få kör via Midgårdsvägen ut på Svartövägen.
Utfart

Andel av genomfartstrafiken

Hummergatan/Klintvägen

29,2 %

Midgårdsvägen/Haparandavägen

63 %

Midgårdsvägen/Svartövägen

7,8 %
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KVANTUM
Av den totala trafiken genom Skutviken stannade 15 % på Kvantum och av alla som hade
ett ärende inne på Skutviken hade 26,5 % av dem ett ärende in på Kvantum.

Kartan visar hur stor andel av trafiken som kommer från respektive infart när man besöker Kvantum

Kartan visar hur stor andel av trafiken som lämnar kvantum och som kör ut genom en av utfarterna.
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AVSLUTNING
SLUTSATS
Midgårdsvägen/Haparandavägen är den korsning vid Skutviken som har högst andel
genomfartstrafik. Mycket beror på att de från Kallkällan inte har så många valmöjligheter
för att ta sig väster ut och därför inte något som går att påverka i större grad. Däremot finns
det en hel del som använder Midgårdvägens och Gammelstadsvägens sträckning för
genomfart och en stor del skulle kunna använda Bodenvägen om det ändå inte uträttar
ärenden i området.
Andelen genomfartstrafik skiljer sig väldigt lite åt mellan personbilar och tunga fordon.
Resultatet av mätningen med Kvantum inräknad visar att en stor andel av trafiken som har
ett ärende och som stannar på Kvantum kommer från infarterna öster om Skutviken.
Vilken väg skulle man tänka sig att den här trafiken skulle ta vid en eventuell flytt av
Kvantum och ombyggnad av infrastrukturen vid Skutviken?

FELKÄLLOR
Det är lätt hänt att man antingen ser fel bokstäver eller att man antecknar fel på pappret när
man gör dessa mätningar. Dessutom är det inte alltid lätt att läsa in data som någon annan
har skrivit då bokstäver kan blandas ihop på grund av olika handstilar. En annan möjlig
felkälla är att ett fordon vid en infart registrerats som ett tungt fordon medan samma fordon
vid en utfart registrerats som en personbil. Om detta inträffat kommer fordonen inte att
matchas mot varandra i databasen.

ATT TÄNKA PÅ TILL NÄSTA RÄKNINGSTILLFÄLLE
Det är viktigt att vara tydlig när man bokstaverar så att den som ska föra informationen ser
vad det är som står. Det skulle också vara bra att göra två mätningar för att jämföra
variationer från en dag till en annan då det normalt är stor skillnad i antal besökare
beroende av veckodag. Fortfarande är databasen inte fullt fungerande men det nya
funktionerna gör det möjligt att räkna ut en del manuellt via Excel. Det gick inte att få ut
värdena för kvantum ut och därför gjordes den beräkningen för hand.
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